پا ز ٩٩

 -١دستورالعمل ارائه طرح ،ايده يا پيشنهادات
 طرح يا پيشنهاد ارسالي ﺗنها در ﻗالﺐ  DOCو  DOCXمورد بررسي اوليه ﻗرار ميگيرند و در صورت عدم رعايت
ساختار مورد نﻈر ،به نويسنده برگردانده ميﺷوند.
 محتواي مﻄالﺐ خود را در ﻗالﺐ ﺗوالي ديداري منﻄقي اراﺋه كنيد .اين ﺗوالي در جدول زير آمده است.
 عنوان طرح يا پيشنهاد )ﻓونت  B Titrبا اندازه ﻓونت (١٤
 نام نويسنده -مدرك ﺗحصيلي -رﺷته ﺗحصيلي)ﻓونت B

 nazaninاندازه (١٠
 چكيده مﻄلﺐ )ﻓونت  B nazaninاندازه (١٢
 ﺷرح ايده يا پيشنهادات )ﻓونت  B nazaninاندازه (١٤
 در ﻗسمت پاورﻗي صفحه اول - :محﻞ خدمت -پست
سازماني  -ﺷماره ﺗماس -آدرس الكترونيك )ﻓونت B
 nazaninاندازه (١٠






كﻞ متن به صورت يك ستوني و در كاغذ ٤ Aبا ﻓواصﻞ مساوي  ٢سانتيمتر از باﻻ ،پايين ،چپ و راست صفحه
ﺗايپ ﺷوند .براي ﺗايپ ﻗسمت هاي مختلف به ﺷرح زير عمﻞ نماييد:
الف( ﺗمام متون ﻓارسي بايد با ﻓونت  B nazaninو مﻄابق جدول ﻓوق ﺗايپ ﺷوند .كلمات انگليسي با ﻓونت
 Times New Romanاندازه  ١٢ﺗايپ ﺷوند.
ب( ﻓواصﻞ خﻄوط در ﺗمام مقاله  ١,٥خﻂ باﺷد.
ج( عنوان و سر ﺗيتر مﻄالﺐ با ﻓونت  B Titrبا اندازه ﻓونت  ١٤نوﺷته ﺷود.
د( نام كامﻞ و مشخصات نويسنده بايد در صفحه اول با اندازه ﻓونت  ١٠نوﺷته ﺷود .در ﻗسمت پاورﻗي ١صفحه
اول محﻞ خدمت ،پست سازماني ،ﺷماره ﺗماس و آدرس الكترونيك نويسنده درج گردد.

 چكيده مﻄلﺐ در صفحه اول حداكثر بين  ٢٠٠ﺗا  ٣٠٠كلمه ﺗايپ گردد .در متن چكيده بايد مستقيما به ايده يا
پيشنهاد اﺷاره ﺷود .ﻓاصله خﻄوط بين متن چكيده به حالت ) ١ (Singleسانتي متر خواهد بود.
 اﺷكال بصري بشرح ذيﻞ ﻗابﻞ استفاده ميباﺷد:
 oاعداد و ستونها ميﺗوانند به ﺗوالي منﻄقي )از مقدمه ﺗا نتيجهگيري( مﻄلﺐ ﺷما كمك نمايند.
 oاﺷكال ﺗصويري مانند ﻓلﺶ ميﺗوانند ارﺗباط بين اطﻼعات و بخﺶهاي مختلف را نشان دهند.
 oﺗصاوير ،نمودارها ،و جداول بايست بخﺶهاي اصلي طرح يا پيشنهاد ﺷما را نشان دهند.
 حداكثر از  ٢يا  ٣رنگ در مﻄلﺐ خود استفاده كنيد.
 ﺗمامي عناصر متني راست چين ﺷده باﺷند.
 ١محﻞ خدمت ،پست سازماني ،ﺷماره ﺗماس وآدرس الكترونيك نويسنده

 از ايتاليك كردن متن اصلي مﻄلﺐ و يا عناوين خودداري كنيد.
 حداكثر ﺗعداد صفحات  ٥صفحه ميباﺷد.
-٢






شرايط ارسال
پذيرش مﻄالﺐ ﻓقﻂ در ﻓاصله زماني  ٥آبان ماه ﺗا  ٢٠آذر ماه  ١٣٩٩انجام خواهد ﺷد .مﻄالﺐ ارسال ﺷده بعد از
ﺗاريخ مقرر بررسي نخواهند ﺷد.
داوري مقاﻻت در يك مرحله صورت مي پذيرد.
هر ﻓرد ﺗنها مجاز به ارسال حداكثر  ٣طرح يا پيشنهاد ميباﺷد.
هر طرح يا پيشنهاد ﻓقﻂ با نام يك نويسنده ﻗابﻞ اراﺋه است.
از آنجا كه كليه مراحﻞ ارسال مﻄالﺐ از طريق آدرس الكترونيك يا با هماهنگي از طريق ﺷماره ﺗماس ذيﻞ انجام
ميگيرد ،لذا ﻻزم است اراﺋه دهندگان از روشهاي اعﻼمي اﻗدام نمايند.

 پس از گذﺷت  ٤٨ساعت از ارسال مﻄلﺐ خود ،از طريق ﺗماس با ﺷماره  ٠٤١-٣٥٢٥٨١٥١از ﺗحويﻞ ﻓايﻞ خود
اطمينان حاصﻞ نماﺋيد.
 لﻄفا ﺗوجه گردد؛ مﻄالبي كه از طرق ديگر ارسال گردد بررسي نخواهد ﺷد.
 مﻄالﺐ ارسالي بايستي داراي محتواي ﺗخصصي در حيﻄه حمﻞ و نقﻞ و ﺗراﻓيك كﻼنشهر ﺗبريز باﺷد ،ﻗبﻼ به هيچ
ﺷكلي در جاي ديگر چاپ نشده باﺷد.
 مﻄالبي كه ﺗخصصي و كاربردي باﺷند در اولويت امتيازدهي ﻗرار خواهند گرﻓت.
 پيشنهادات و طرحهاي برگزيده با ذكر نام نويسنده در وب سايت معاونت حمﻞ و نقﻞ درج خواهد ﺷد و از نفرات
برﺗر ﺗقدير بعمﻞ خواهد آمد.

